
Hội Mỹ Nghệ và Chế Biến Gỗ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Tp.Hồ Chí Minh (HAWA)                                           Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 
 
Số:  13  /CV-HAWA                                Tp. Hồ Chí Minh ngày 29 tháng 7 năm 2021 
V/v Tháo gỡ khó khăn cho doanh 
nghiệp trong dịch bệnh Covid-19 
             
 

KÍNH GỬI:        -   Phó Thủ tướng Chính Phủ – Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về 

Phòng chống dịch Covid 19 

- Bộ trưởng Bộ Y tế 

- Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp & Phát triển Nông Thôn 

- Bộ trưởng Bộ Công Thương 

 

 

Căn cứ: 

 

- Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp 

bách phòng, chống dịch COVID-19. 
- Quyết định số 2787/QĐ-BYT của Bộ Y tế V/v ban hành "Hướng dẫn các phương án 

phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc Covid-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh. 
- Công văn 4481/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về hàng hóa, dịch vụ thiết yếu. 
- Quy định “3 tại chỗ” của các chính quyền địa phương đối với cơ sở hoạt động SXKD. 

- Kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp ngành Gỗ & Thủ công mỹ nghệ. 

 

Trước hết, Hội mỹ nghệ và Chế Biến Gỗ Tp.HCM (HAWA) xin gửi lời cám ơn sâu 

sắc tới Chính phủ, các Bộ, cơ quan ban ngành đã có những hành động quyết liệt trong 

công tác phòng chống dịch Covid-19 suốt thời gian qua. 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu gỗ và lâm sản ước đạt 8.71 tỷ USD, tăng 

61,6% so với cùng kỳ 2020. Việt Nam hiện là quốc gia xuất khẩu Gỗ & sản phẩm Gỗ đứng 

thứ 2 trên thế giới, là ngành duy nhất của Việt Nam liên tục tăng trưởng hai con số trong 

nhiều năm qua. Ngành hiện có hơn 5600 doanh nghiệp đang hoạt động với gần 1 triệu 

người lao động. 

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, hiện tại các doanh nghiệp đang 

nỗ lực duy trì hoạt động theo quy định 3T để có thể tổ chức sản xuất cho các đơn hàng đã 

ký, giữ được khách hàng và thị trường, đảm bảo công ăn việc làm và sức khỏe cho người 

lao động theo mục tiêu kép như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

Đến nay khoảng 60% doanh nghiệp hội viên HAWA đang duy trì hoạt động, số còn 

lại phải tạm ngưng sản xuất do không đáp ứng được quy định 3T. Trong quá thực hiện, 

bên cạnh những những khó khăn liên quan đến việc sụt giảm năng suất lao động, giảm 

doanh thu, tăng các chi phí tổ chức hậu cần…doanh nghiệp còn phải đối mặt với nhiều 

khó khăn khách quan khác. Với vai trò đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, HAWA xin 

phản ánh tình hình và có những kiến nghị đến các cơ quan ban ngành như sau: 

1/ Về việc xét nghiệm covid-19 định kỳ cho người lao động:  



Theo quy định doanh nghiệp sẽ phải xét nghiệm định kỳ cho người lao động 7 

ngày/lần bằng chi phí do doanh nghiệp tự chi trả. Với quy mô hàng ngàn công nhân, doanh 

nghiệp đang phải chịu mức chi phí dịch vụ xét nghiệm rất cao. Một số doanh nghiệp chủ 

động tìm mua bộ xét nghiệm với các nguồn cung, giá cả không ổn định gây ra những gánh 

nặng chi phí cho doanh nghiệp. 

Kiến nghị  

 Chính phủ xem xét chương trình xét nghiệm COVID là dịch vụ phi lợi nhuận, do 

chính phủ điều tiết và giám sát để hỗ trợ cho những doanh nghiệp đang tuân thủ 

theo quy định 3T có thể tiếp cận dịch vụ một cách dễ dàng, chi phí hợp lý. 

2/ Về vấn đề lưu thông hàng hóa, nguyên vật liệu 

Do đặc thù ngành Gỗ và Mỹ nghệ là ngành có sự đa dạng về chủng loại nguyên vật 

liệu với hệ thống cung ứng, nhà máy gia công trải khắp các tỉnh thành. Các nhà máy vẫn 

được phép duy trì hoạt động theo quy định 3T, tuy nhiên theo công văn 4481/BCT-TTTN 

của Bộ Công Thương quy định “Nhóm hàng nguyên vật liệu phục vụ sản xuất bao gồm 

các mặt hàng như sắt, thép, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi...”. khiến 

cho các nhóm hàng hóa, nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất ngành Gỗ và mỹ nghệ không 

được phép lưu thông do không có trong danh mục quy định. 

Kiến nghị: 

 Có hướng dẫn quy định danh mục hàng hóa thiết yếu được phéo lưu thông, 

trong đó có nhóm nguyên vật liệu, nhiên liệu, hàng hoá thành phẩm hoặc quy 

định danh mục các mặt hàng cấm lưu thông để  tránh trường hợp bỏ sót hoặc 

hiểu sai trong quá trình thực thi giữa các địa phương. 

 Ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai nhanh chóng và đồng bộ giữa các 

địa phương về hệ thống nhận diện phương tiện (QR Code), tạo điều kiện cho 

việc vận chuyển hàng hóa nguyên phụ liệu phục vụ hoạt động sản xuất. 

 Tăng cường các trạm dừng chân đảm bảo quy định dãn cách để tài xế có thể 

dừng nghỉ chân giữa các địa phương. 

 

3/ Về việc xử lý khi có ca nhiễm, nghi nhiễm trong nhà máy 
Kiến nghị: 
 Khi có ca nhiễm/nghi nhiễm, đề nghị cơ quan chức năng phối hợp với doanh 

nghiệp tập trung nguồn lực để nhanh chóng cách ly đối tượng nhiễm, sàng lọc, 
khoanh vùng dịch tễ, phối hợp khử khuẩn, diệt trùng nhà máy và cho phép doanh 
nghiệp đi vào hoạt động trở lại nhanh nhất. 

 Có hướng dẫn cụ thể để doanh nghiệp tổ chức cách ly F0, F1 ngay tại nhà máy 
với hỗ trợ của cơ quan y tế địa phương. Trong trường hợp cơ sở của doanh 
nghiệp không đáp ứng đủ điều kiện y tế, đề nghị các cơ quan chức năng nhanh 
chóng đưa F0 đi điều trị, cách ly F1 để ổn định người lao động, bảo vệ “vùng 
xanh” cho doanh nghiệp tiếp tục sản xuất và chống dịch. 
  

4/ Về việc tiêm vắc xin cho người lao động 

Kiến nghị 

 Kiến nghị chính phủ tạo điều kiện nhanh nhất và nhiều nhất cung cấp lượng vắc-
xin tiêm cho người lao động tại các vùng tâm dịch và các nhà máy đang nỗ lực 
duy trì hoạt động sản xuất 3T để bảo vệ “vùng xanh” của doanh nghiệp.  

 Trong điều kiện nguồn Vắc xin khan hiếm, để chung tay giảm bớt áp lực cho 
chính phủ, HAWA đề nghị chính phủ tạo điều kiện cho các Hội được tiếp cận 



Vắc-xin từ nguồn cung tự tìm kiếm để tiêm miễn phí cho người lao động. Chi phí 
để triển khai sẽ do các doanh nghiệp và hiệp hội chủ động thực hiện. 

5/   Về việc hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi tài chính 
Trước tình hình hiện tại, doanh nghiệp đang thực hiện quy định 3T để đảm bảo công 
ăn việc làm cho người lao động, giảm bớt gánh nặng cho xã hội trong bối cảnh gặp rất 
nhiều khó khăn khi doanh thu giảm từ 50 – 100%, chi phí tổ chức hậu cần gia tăng, chi 
phí mặt bằng, khấu hao, chi phí tài chính… khiến cho tình hình tài chính của doanh 
nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. 
Kiến Nghị: 

 Chính phủ có những chương trình hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp, cụ thể 
như: Giảm lãi suất ngân hàng, giảm thuế TNDN, giảm tiền thuê đất và các loại 
thuế, phí khác. 

 
Ngoài ra, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và kéo dài chưa tiên lượng được 
thời điểm kết thúc, HAWA kiến nghị Chính phủ, các cơ quan ban ngành hỗ trợ cộng đồng 
doanh nghiệp đưa ra các kịch bản tổ chức hoạt động cho doanh nghiệp ở nhiều loại hình 
và quy mô khác nhau. Đồng thời tổ chức tham vấn ý kiến doanh nghiệp thông qua các đầu 
mối Hiệp Hội trước khi các chính sách được ban hành để tạo điều kiện thuận lợi và sự chủ 
động cho doanh nghiệp. 
 
HAWA trân trọng cám ơn chính phủ, các cơ quan ban ngành đã lắng nghe và hỗ trợ cho 
doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn này. 
 
Trân trọng 

 
 
 


